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 جامع از امام باقر )ع(دعای     

ادعیه منتخب کافی، فصل دهم: ذکر دعاهای مختصر برای حوائج دنیا و آخرت و آنچه در اينجا ذکر 

 .دعاست  گردد سى  مى

و آن حضرت اين دعا را از ابو حمزه روايت شده: اين دعا را از حضرت باقر علیه السّالم گرفتم،  .22

 :نامید  جامع مى

 

ُ  ِبْسِم  حمِي َاْشَهُد َاْن ال ِالَه ِاال اَّلله ْْحِن الره ِ الره دًا َعْبَُدُ َو  اَّلله   َرُسوُلُه  َوْحََدُ الَشريَك َلُه َو َاْشَهُد َانه ُمحَمه

نيست، يگانه و  معبودى جز خدادهم كه   اش هميشگى است، گواهى مى رحمتش بسيار و مهربانى  به نام خدا كه

 اوست، دهم كه محمّد بنده و فرستاده شريكت است، و گواهى مى   بى

 

  آَمْنُت 
ِ
 ما ُاْنِزَل ِبِه لََع ََجیع

ِ
میع  ُرُسِلِه َو ِبجَ

ِ
میع ِ َو ِبجَ  َو لِقآَئُه َحقُّ  ِباَّلله

ِ َحقُّ ُسِل َو َانه َوْعَداَّلله   الرُّ

بر تمام فرستادگان نازل شد ايمان آوردم، و اينكه وعده خدا، و   همه آنچه كه به خدا، و همه فرستادگانش، و

 لقايش حق است،

 

ِ َرب   َو  َغ اْْلُْرَسُلوَن َواْلحَْمُد َّلِله ُ َو َبله َ َشْیئ   َصَدَق اَّلله َح اَّلله ما َسبه ِ ُكله   اْلعاَْلنَي َو ُسْبحاَن اَّلِله

و خدا راست گفت و فرستادگان رساندند، و سپاس خداى را پروردگار جهانيان. و تنزيه خداى را هر زمان كه 

 چيزى خدا را تنزيه كند،
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ُ َاْن ُيحَْمَد  بُّ اَّلله َ َشْیئ  َو َكما ُيحِ َد اَّلله ما َْحِ
ِ ُكله َح َواْلحَْمُد َّلِله ُ َاْن ُيَسبه بُّ اَّلله   َو َكما ُيحِ

كه خدا دوست دارد تنزيه شود، و ستايش خداى را، هر زمان كه موجودى او را ستايش كند، و  نو آنچنا

 كه خدا دوست دارد ستايش شود، آنچنان

 

بُّ  َو  َ َشْْيء  َو َكما ُيحِ َل اَّلله ما َهله ُ ُكله َ  ال ِالَه ِاال اَّلله اَّلله َ ما َكَبه ُ َاْكََبُ ُكله َل َواَّلله له ُ َاْن ُُيَ بُّ  َشْْي  اَّلله ء  َو َكما ُيحِ
 َ ُ َاْن ُيَكَبه   اَّلله

دوست دارد تهليل شود، و  كه خدا جز خدا نيست هر زمان كه چيزى خدا را تهليل گويد، و آنچنان  معبودى و

 .كه خدا دوست دارد بزرگ شمرده شود شمارد، و آنچنان  تر است، هر زمان كه چيزى خدا را بزرگ خدا بزرگ

 

ْْيِ َو َخوايتَمُه َو َسواِبَغُه َو  َالّلُهمه 
َفواِئََدُ َو َبَراكِتِه َو ما َبَلَغ ِعْلَمُه ِعْلمى َو ما َقَصَر  ِاّّن َاْسَئُلَك َمفاتيَح اْلخَ

 ِاْحصاِئِه ِحْفظى، َعْن 

دانستنش بركاتش را، و انچه به  ها و  خواهم، كليدهاى خير و انجام هايش را، و فراوانى و فايده  تو مى خدايا از

 اش كوتاه آمد،  ام از شماره و آنچه قدرت حافظه  دانشم رسيد،

 

ىن َالّلُهمه  ْج ىل َاْسباَب َمْعِرَفِتِه َواْفَتْح ىل َاْْباَبُه َو َغش  ه ِبِعْصَمٍة َعِن  اْْنَ ِتَك َو ُمنه لََعَ َبَراكِت َرْْحَ
زاَلِة َعْن  ِِ   ديِنَك  ااْل

و به  ن كن، و درهايش را برايم بگشا، و بركات رحمتت را بر من بپوشان،را برايم روش خدايا اسباب شناختش

 بر من منّت گذار،  از بركنار شدن از دينت بازدارندگى
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ِكّ َوالتَْشَغْل َقْلىب ِبُدْنیاَی َو عاِجِل  َو  ْر َقْلىب ِمَن الشه َمعاىش َعْن اِجِل َثواِب آِخَرىت َواْشَغْل  َطه 
  ِمىّن َجْهَلُه  ْقَبُل َقْلىب ِبِحْفِظ ماال َت 

پاداش آخرتم سرگرمم مكن،  ام را از دير رسيدن از شكّ پاك فرما، و قلبم را به دنيايم، و زودگذر زندگى  و دلم را

 نپذيرى مشغول كن، و دلم را به نگهدارى آنچه ندانستنش را از من

 

ياه  ْر َقْلىب ِمَن الر   َخْْيٍ ِلساّن َو َطه 
ِرِه ىف َمفاِصلى َواْجَعْل َعَملى خاِلصاً َو َذل ْل ِلُكل    ِء َوالُتجْ

و زبانم را براى هر خير رام كن، و دلم را از ريا پاك گردان، و آن را در مفاصلم جريان مده، و علمم را براى 

 .خويشتن خالص گردان

 

ر  َو َاْْناِع اْلَفواِحِش  َلَك  ه َالّلُهمه ِاّّن َاُعوُذِبَك ِمَن الشه  ما ُيريُدّن ُكل 
ِ
ا ظاِهِرها َو باِطِنها َو َغَفالِِتا َو ََجیع

جمُي  ِبِه  ْیطاُن الره   الشه

غفلت هايش، و همه آنچه شيطان  آورم، از شرّ، و انواع همه كارهاى زشت، آشكار و نهانش، و به تو پناه مى  خدايا

 كند، رانده شده مرا به آن قصد مى 

 

ْلطاُن  ا َاَحْطَت ِبِعْلِمِه َو َاْنَت اْلقاِدُر لََع َصرِفِه َعىّن، َو ما ُيريُدّن ِبِه السُّ  اْلَعنیُد ِِمّ

آن احاطه دارى، و حضرتت به بازگرداندنش از   نمايد، از آنچه به دانستن  و آنچه سلطان لجباز مرا به آن اراده مى

 من توانايى،
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ِِ  َالّلُهمه  ن  َوااْل َو َْباِئِقِهْم َو َمكاِيِدِِهْ َو َمشاِهِد اْلَفَسَقِة  ْنِس َو َزواِبِعِهْم ِاّّن َاُعوُذ ِبَك ِمْن َطواِرِق اْلجِ
ن   ْنِس  ِمَن اْلجِ ِِ   َوااْل

هايشان، و  شرورشان، و توطئه  هايشان، و  جويى  آورم از راهزنان شبانه جنّ و انس، و پرخاش پناه مى  خدايا به تو

 و انس،  حضورگاه هاى بدكاران جنّ

 

ه ىف َمعاىشَو َاْن ُا  ْ َضَررًا لََعَ ه آِخَرىت َو َاْن َيُكوَن ذِلَك ِمهْْنُ   ْسَتَزله َعْن ديىن َفَتْفُسَد لََعَ

 ام باشد، و اينكه از دينم لغزانده شوم، در نتيجه آخرتم تباه گردد، و اينكه اين امر از جانب آنان زيانى در زندگى 

 

 ْ َة ىل ِبِه َوال َصَْبَ ىل لََعَ اْحمِِتِلِه َاْو َيْعِرَض َبالء  ُُيیُبىن ِمهْْنُ   الُقوه

 يا مرا از سوى ايشان باليى عارض شود، كه طاقتش را ندارم، و شكيبايى تحملش برايم نيست،

 

َك َو  َفال قاساِتِه َفَیْمَنُعىن ذِلَك َعْن ِذْْكِ َتِلَیىّن يا ِاهلى ِِبُ اْْلاِنُع  يَْشَغُلىن ِعْن ِعباَدِتَك َاْنَت اْلعاِصُم  ََتْ
ِه َاْسَئُلَك  الّداِفُع اْلواقى   ِمْن ذِلَك ُكل 

مانعم شود، از همه اينها تنها  اى معبود من به رنج آن دچارم مساز، تا از يادت بازم دارد، و از عبادتت بنابراين

 نگهدار، بازدارنده، دوركننده نگاهبان،  تويى
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فاِهَیَة ىف َمعیَشىت ما َاْبَقْیَتىن َمعیَشًة َاْقوی ِِبا لََع طاَعِتَك َوَاْبُلُغ ِِبا ِرْضواَنَك    الّلُهمه الره

آن بر طاعتت نيرومند شوم، و با  خواهم، آن زندگى كه به وسيله  ام دارى از تو مى رفاه در زندگى را تا زنده  خدايا

 ات دست يابم،  آن به خوشنودى

 

ه  ِِبا ِاىل داِر اْلحََیواِن َغدًا َو ال َتْرُزْقىن ِرْزقًا ُيْطغیىن َو  صُْي َوَا  قًا لََعَ َتِلَیىّن ِبَفْقٍر َاْشىق ِبِه ُمَضیه   الََتْ

به طغيانم افكند، و به فقرى  بروم، مرا رزقى روزى مكن كه  فردا به سبب آن به سوى خانه زندگانى جاودان و

 زندگى بر من تنگ گرفته شود، كه  دچار مساز كه به سبب آن بدبخت شوم، درحالى

 

نًا  ه ِسجْ ْنیا لََعَ َعِل الدُّ   َاْعِطىن َحّظًا واِفرًا ىف آِخَرىت َو َمعاشًا واِسعًا َهنیئًا َمرئیًا ىف ُدْنیاَی َو الَتجْ

رما، و در دنيايم معاش گسترده گواراى لذيذ به من مرحمت كن، دنيا را زندان شايان به من عطا ف  در آخرتم بهره

 من مساز،

 

ه ُحْزنًا َاِجْرّن ِمْن ِفْتَنِتها َواْجَعْل َعَملى فیها َمْقُبواًل َو َسْعْي فیها َمْشُكورًا، َعْل ِفراَقها لََعَ  َوالَتجْ

  هم بده،عملم را در آن پذيرفته، و كوششم را قدردانىهايش پنا  و فراقش را براى من سبب اندوه مكن، از فتنه

 شده قرار بده،
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ُه  َو َمْن َاراَدّن ِبُسوٍء َفَاِرْدُه ِِبِْثِلِه َو َمْن اكَدّن فیها َالّلُهمه  ه ََهه   َفِكَْدُ َواْصِرْف َعىّن َِهه َمْن َاْدَخَل لََعَ

ام بدانديشى نموده، تو هم با او   ا اراده كن، و هركه دربارهو هركس مرا به بدى اراده كرده، به مانندش او ر خدايا

  وارد نموده از من بازگردان، كه اندوهش را بر من  چنان كن، و اندوه كسى

 

غاِة اْلحََسَدِ  َلَمِة َوالطُّ َك َخْْيُ اْْلاِْكيَن َواْفَقْاَعىّن ُعُیوَن اْلَكَفَرِة الظه ْن َمَكَر ىب َفِانه   َواْمُكْر ِِبَ

و با هركه مكرم كند مكر كن، كه تو بهترين مكر كنندگانى، ديدگان كافران ستمگر، و سركشان حسود را نسبت 

 كن، به من كور

 

كیَنَة َو َاْلِبْسىن ِدْرَعَك  َالّلُهمه  ه ِمْنَك السه ْلىن  َو َاْنِزْل لََعَ َك اْلواقى َو َجل  صیَنَة َواْحَفْظىن ِبِسر  اْلحَ
  اِفَعَة الّن  عاِفَیَتَك 

نگهداريت نگاه  محكمت را به من بپوشان، و مرا به پوشش  خود آرامش بر من فرو فرست، و زره خدايا از جانب

 بدار، و عافيت سودمندت را در بر من كن،

 

ْرُت  ْمُت َو ما َاخه دی َو َاْهلى َو ماىل َالّلُهمه ما َقده ِْ ِل ُِ ْق َقْوىل َو ِفعاىل َو باِرْك ىل ىف َو   َو َصد 

ام بركت ده، خدايا آنچه پيش فرستادم، و پس   و گفتار و كردارم را تصديق كن، و مرا در فرزند و خاندان و دارايى

 فرستم،  مى از اين
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ْدُت َو ما ََتاَنْیُت َو ما َاْعَلْنُت َو ما َاْسَرْرُت َفاْغِفْرُه ىل يا َاْرَحَم الّراِْحنَي   َو ما َاْغَفْلُت َوما َتَعمه

نچه در آن غفلت ورزيدم، و آنچه عمد داشتم و سستى كردم، و آشكار نموده، و پنهان كردم، برايم بيامرز، اى و آ

 .ترين مهربانان  مهربان

 

 :از محمّد بن مسلم روايت شده: حضرت باقر علیه السّالم فرمود بخوان .23

 

ه ىف ِرْزقى َواْمُدْدىل ىف ُعْمری َو  َالّلُهمه  ْن َتْنَتِصُر ِبِه ِلديِنَك َوال  اْغِفْرىل َذْنىبَاْوِسْع لََعَ َواْجَعْلىن ِِمه
 تَْسَتْبِدْل ىب َغْْيی

كه به آنها   ام بر من وسعت ده، و عمرم را طوالنى كن، و گناهم را بيامرز، و مرا از كسانى قرار ده خدايا در روزى 

 .دينت را يارى دهى، و مرا با ديگرى جايگزين مكن

 


